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II. Fejezet 
 

A közbeszerzési folyamatok elemzése, a közbeszerzések tisztaságával és 
átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatok 

 
1. A közbeszerzések számának és értékének alakulása 

 
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének f) pontja értelmében nyilvántartást 
vezet a közbeszerzésekr l. 
 
A statisztikai nyilvántartás adatforrása a Közbeszerzési Értesít ben megjelent, az 
ajánlatkér k által kitöltött és feladott „tájékoztató az eljárás eredményér l” c. hirdetmények. 
 
A 2013. évben az ajánlatkér k összesen 11 889 db eredményes közbeszerzési eljárást 
folytattak le, amely 40,7% -os növekedést jelent a 2012. évben regisztrált 8451 db eljáráshoz 
képest.  
 
Az összérték tekintetében a beszámolási id szakban realizált 2394,3 Mrd Ft 79,6%-kal 
haladja meg a korábbi évi összeget (1333,5 Mrd Ft).  
 
A fentiek alapján a 2013. évi közbeszerzések számát és értékét az alábbi diagram 
szemlélteti: 
 

 
 
 
A közbeszerzések GDP százalékában kifejezett arányának évenkénti változását az alábbi 
grafikonon mutatjuk be (az értékek folyó áron kerültek figyelembe vételre): 
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A közbeszerzési kötelezettség hatálya alóli kivételek köre nem változott érdemben a 2013. 
évben, azaz a beszámolási id szakban elhanyagolható a kivételek változásának hatása a 
lefolytatott eljárások összértékére és darabszámára. 
 

a) Az egy eljárásra jutó összeg alakulása 
 
Az eljárások értékében bekövetkezett növekedés mértéke jelent sen meghaladta a 
darabszámét, így az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg a 2012. évi 157,8 millió Ft-ról 
201,4 millió Ft-ra emelkedett. 
 
Az egy közbeszerzési eljárásra jutó érték alakulását mutatja az alábbi grafikon:  
 

 
 
A közbeszerzések átlagos értéke a közösségi eljárásrendben 925,1 millió Ft, míg a nemzeti 
rezsimben 50,1 millió Ft körül alakult.  
 

b) Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása 
 
Az eljárások számát alapul véve az ajánlatkér k közbeszerzéseik 82,7%-át az EU-s 
értékhatárok alatt folytatták le, amely 4,3%-os növekedés a 2012. évhez képest. 
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Az összérték nagyobbik részét – 79,4%-át – viszont az EU értékhatárok felett realizálták. 
Ez minimális mérték  eltérést jelent a korábbi évi 77%-kal szemben. 
 

c) A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet 

A 11 889 db eredményes eljárásra – a részajánlattételi lehet ségnek köszönhet en – 
összesen 71 467 ajánlatot nyújtottak be, így egy eljárásra átlagosan 6 db ajánlat érkezett 
szemben a 2012. évi 7,2-as átlaggal. 
 
Az egy eljárásra benyújtott ajánlatok átlagos számáról pontosabb képet kaphatunk, ha azokat 
a részekre nem tagolódó eljárások esetében vizsgáljuk, ezért az elemzés a továbbiakban csak 
az ilyen eljárásokat veszi alapul. 
 
A 2013. évben az eredményes eljárások 79,8%-ában (9487 db) nem volt lehet ség 
részajánlattételre. Ezen eljárásokra összesen 24 818 ajánlat érkezett, amely átlagosan 2,6 db 
pályázatot jelent. Ez lényegében megegyezik a 2012. évi értékkel (2,9 db). 
 
A legtöbb ajánlat az építési beruházásokra érkezett, átlagosan 2,8 db egy eljárásra, míg az 
árubeszerzések és szolgáltatás-megrendelések esetén 2,5 db volt az átlagérték. 
 
A közbeszerzési piacon megfigyelhet  versenyhelyzet egyik fontos jellemz je, hogy az 
eljárások mekkora hányadában érkezett csak egy ajánlat, amikor lényegében nem 
beszélhetünk versenyr l. Pozitív tendencia, hogy 2010. óta jelent sen csökkent az ilyen 
eljárások aránya, melyet az alábbi táblázat szemléltet: 
 

1 ajánlatos eljárások aránya 
2010 2011 2012 2013 
31,3% 24,0% 21,6% 19,9% 

 
2. EU-s támogatással megvalósult eljárások 

A tájékoztató az eljárás eredményér l c. hirdetményekben – melyek a Közbeszerzési Hatóság 
statisztikai nyilvántartásának adatforrását jelentik – az ajánlatkér knek a támogatás konkrét 
összegér l nem kell beszámolniuk, mindössze azt kell megjelölniük, hogy a szerz dés 
európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e, így a 
Hatóság az értéket tekintve mindössze arról rendelkezik információval, hogy a megvalósított 
magyarországi közbeszerzések összértékének mekkora részéhez kapcsolódik uniós forrás. 
 
A 2013. évben az uniós társfinanszírozású közbeszerzési eljárások száma jelent sen 
megnövekedett: összesen 6038 eljárásban használtak fel uniós támogatásokat, amely több 
mint 65%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Az így megvalósult eljárások 
összértéke (1462,1 Mrd Ft) pedig megduplázódott a 2012. évi értékhez képest. 
 
Uniós társfinanszírozású 
közbeszerzések 2012 2013 2013/2012

Darabszám 3647 6038 165,6%
Érték (Mrd Ft) 721,7 1462,1 202,6%

 
A közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárások értéke és darabszáma abszolút értékben és 
arányaiban is a 2013. évben a legmagasabb: 
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Az EU-s támogatásra vonatkozó információk a hirdetményekben el ször a 2006. évben 
jelentek meg, így a korábbi id szakra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. 
 
Az uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárások átlagos értékének növekedése folytatódott 
2013-ban – a korábbi évi 197,9 millió Ft-tal szemben meghaladta a 242 millió Ft-ot. 
 
Az értéket tekintve a közjogi szervezetek esetében volt a legmagasabb az uniós támogatású 
közbeszerzések aránya. 
 

 
 
A vizsgálat nem terjed ki azokra a szervezetekre, melyek csak a támogatással 
összefüggésben tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá (az ún. támogatott 
szervezetek), és egyéb beszerzéseik tekintetében nem kötelesek e törvényt alkalmazni. 
Az EU társfinanszírozású eljárások darabszámát beszerzési tárgyak szerint csoportosítva a 
szolgáltatás-megrendelések dominanciája figyelhet  meg a 2012. évvel szemben, amikor a 
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legtöbb támogatott eljárás építési beruházás megvalósításra irányult. Az értéket tekintve a 
részben Uniós finanszírozású közbeszerzések többsége (79,8%-a) volt építési beruházás 
tárgyú, hasonlóan a korábbi évhez. 
 
Az alábbi táblázatok az EU társfinanszírozású eljárások legfontosabb adatait mutatják 
beszerzési tárgyak szerint csoportosítva a 2012-2013. években: 
 

2012. 

Európai uniós forráshoz 
kapcsolódó eljárások száma 

Európai uniós forráshoz 
kapcsolódó eljárások értéke 

Beszerzés tárgya 

db % milliárd Ft % 
Árubeszerzés 620 17,00% 60,6 8,40%

Építési beruházás 1 558 42,70% 601,5 83,30%
Szolgáltatás 1 469 40,30% 59,6 8,30%
Összesen 3 647 100,00% 721,7 100,00%

 
2013. 

Európai uniós forráshoz 
kapcsolódó eljárások száma 

Európai uniós forráshoz 
kapcsolódó eljárások értéke 

Beszerzés tárgya 

db % milliárd Ft % 
Árubeszerzés 879 14,50% 182,6 12,50%

Építési beruházás 2 263 37,50% 1 166,80 79,80%
Szolgáltatás 2 896 48,00% 112,7 7,70%
Összesen 6 038 100,00% 1 462,10 100,00%
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3. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlása 
 

a) A közösségi eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai 
 

2012 2013 

Eljárás típusok eljárások 
száma 

(db) 
% 

érték 
(milliárd 

Ft) 
% 

eljárások 
száma  

(db) 
% 

érték 
(milliárd 

Ft) 
% 

Nyílt eljárás 1240 67,9 673,4 65,6 1402 68,2% 1 332,4 70,1%

Meghívásos 
eljárás 61 3,3 61,1 6,0 75 3,6% 143,3 7,5%

Tárgyalásos 
eljárás 517 28,3 289,6 28,2 579 28,2% 426,2 22,4%

Nem 
besorolható 
(jogi 
szolgáltatások) 9 0,5 2,4 0,2 0 0 0 0
ÖSSZESEN 1827 100 1026,5 100 2056 100,0% 1 902,0 100,0%

 
A beszámolási id szakban is a legnagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító, 
nyílt eljárástípus dominált. Részesedésük az eljárások számából 40%-kal haladta meg a 
tárgyalásos eljárásokét, míg az értéket tekintve még nagyobb különbség mutatkozott (47,7%). 
 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására a közösségi rezsimben 325 esetben 
került sor összesen 139,4 Mrd Ft értékben. Pozitív tendenciaként értékelhet , hogy a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások értékének aránya 5,9%-kal csökkent a 2012. évhez 
képest a közösségi eljárásrendben: 
 
Év Eljárások száma  Eljárások értéke  
2012 15,2% 13,2%
2013 15,8% 7,3%

 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások megindításával egyidej leg az ajánlatkér  köteles 
a Közbeszerzési Dönt bizottságot tájékoztatni, mely ellen rzi az eljárás alkalmazhatóságára 
vonatkozó jogszabályi feltételek fennállását, és a Dönt bizottság elnöke szükség szerint 
hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhet az ajánlatkér vel szemben. 
 
A meghívásos eljárások részesedése lényegében a 2012. évihez hasonlóan alakult, mind az 
eljárások számát (3,6%), mind azok értékét figyelembe véve (7,5%). 
A f bb eljárástípusok értékbeli részesedésének változását a közösségi eljárásrendben a 
következ  grafikon szemlélteti: 
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b) A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai 
 
A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott eljárások adatait az alábbi táblázat mutatja: 
 

Eljárások típusa Eljárásszám 
(db) Arány Összeg  

(milliárd Ft) Arány 

Gyorsított meghívásos 2 0,0% 0,0 0,0% 
Gyorsított tárgyalásos 3 0,0% 0,2 0,1% 
Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 183 1,9% 50,8 10,3% 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 6 733 68,5% 194,5 39,5% 
Id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 2 0,0% 0,0 0,0% 
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 1 242 12,6% 32,6 6,6% 
Meghívásos 8 0,1% 10,5 2,1% 
Nyílt 1 531 15,6% 195,9 39,8% 
Saját eljárásrend 59 0,6% 4,2 0,9% 
Egyéb eljárástípusok* 70 0,7% 3,5 0,7% 
Összesen 9 833 100,00% 492,3 100,0% 

* a 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) szerint megindított eljárások, melyek esetében a tájékoztató hirdetmények a 
2013. évben jelentek meg. 
 
A beszámolási id szakban az ajánlatkér k közbeszerzéseik lefolytatására a legtöbb esetben 
(68,5%) a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást választották. 
 
Alkalmazásának leggyakoribb indoka az, hogy a becsült összeg bizonyos értékhatárait nem éri 
el a beszerzés [Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont]. Ez az esetek több mint 90%-át jelentette. 
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Az értéket tekintve a nyílt eljárások kerültek az els  helyre 39,8%-os aránnyal, minimális 
mértékben megel zve a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat (39,5%). 
 
4. A közbeszerzések ajánlatkér k szerinti megoszlása  
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is a regionális/helyi szint  ajánlatkér k folytatták 
le a legtöbb közbeszerzést (43,7%). Fontos kiemelni, hogy a Hatóság által vezetett 
ajánlatkér i nyilvántartásban a legtöbb szervezet (az összes mintegy 40%-a) regionális/helyi 
szint  ajánlatkér ként van regisztrálva. 
 
Az értéket tekintve a közjogi szervek szerepének növekedése figyelhet  meg. A korábbi 
években listavezet  regionális/helyi szint  ajánlatkér ket megel zve az összes közbeszerzési 
érték 37,8%-át realizálták. 
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A közjogi szervek els sorban az építési beruházásokra költöttek többet: e tárgyú 
közbeszerzéseik értéke közel háromszorosára növekedett a korábbi évhez képest. 
Az elmúlt két év közbeszerzési adatait az ajánlatkér k által a hirdetményekben megadott 
besorolás szerinti csoportosításban az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

2012. 2013. 
Ajánlatkér  
típusa 

eljárások 
száma 

(db) 
% 

 összeg 
(milliárd 

Ft)  
% 

eljárások 
száma 

(db) 
% 

 összeg 
(milliárd 

Ft)  
% 

Központi szint  1 876 22,2% 272,1 20,4% 2 406
20,2

% 360,5  15,0%
Regionális/helyi 
szint  3 851 45,6% 396,3 29,7% 5 192

43,7
% 564,0  23,6%

Közjogi szerv 1 523 18,0% 385,9 28,9% 2 154
18,1

% 905,4  37,8%
Közszolgáltató 432 5,1% 207,6 15,6% 474 4,0% 438,9  18,3%
Támogatott 
szervezetek 598 7,1% 25,2 1,9% 1 194

10,0
% 40,0  1,7%

Egyéb 171 2,0% 46,4 3,5% 469 4,0% 85,5  3,6%
Összesen 8 451 100% 1 333,5 100% 11 889 100% 2 394,3  100%

 
A helyi önkormányzatok és intézményeik, a támogatott intézmények, az egyéb beszerz k, 
illetve a közjogi szervek építési beruházásokat valósítottak meg a legnagyobb értékben, a 
közszolgáltatók és a központi költségvetési szervek pedig továbbra is árubeszerzéseikre 
költöttek a legtöbbet. 
 
5. A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás 
 
A közbeszerzések beszerzési tárgyak szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja:  
 

2012 2013 2013/2012 2012 2013 2013/2012
Beszerzési tárgy 

db db változás (%)
érték  

(Mrd Ft) 
érték  

(Mrd Ft) 
változás 

(%) 
Árubeszerzés 2 310 2 976 128,8 353,3 582,6 164,9%
Építési beruházás 2 779 3 753 135,0 737,3 1 370,2 185,8%
Szolgáltatás 3 360 5 141 153,0 242,6 417,2 172,0%
Építési koncesszió 1 2 200,0 0,3 0,7 233,3%
Szolgáltatási konc. 1 17 1700,0 0,01 23,6 236000,0%
Összesen 8 451 11 889 140,7 1333,5 2 394,3 179,6%

 
A 2012. évhez hasonlóan a beszámolási id szakban is szolgáltatás-megrendelésre 
irányult a legtöbb közbeszerzés, míg az értéket tekintve az építési beruházások 
domináltak. Ez utóbbiak növekedési aránya meghaladta a 85%-ot. 
 
Az alábbi diagram a f bb beszerzési tárgyak értékének alakulását ábrázolja az elmúlt 10 
évben. Az építési beruházások értéke 2013. évben kiemelked  az el z  évekhez képest. 
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A legnagyobb érték  közbeszerzési eljárások a tárgyévben is az építési beruházás 
megvalósítására irányultak: az e tárgyú közbeszerzések átlagos értéke mintegy 100 millió Ft-
tal növekedett. 
 

Egy eljárásra jutó átlagos összeg (millió Ft) 
Beszerzési tárgyak 2012. 2013. 
Árubeszerzés 152,9 195,8
Építési beruházás 265,3 365,1
Szolgáltatás 72,2 81,2

 
6. A hazai és külföldi nyertes ajánlattev k  
 
A Hatóság statisztikai adatforrását jelent  tájékoztató hirdetményekben a nyertes ajánlattev  
székhelyének feltüntetésére a jogszabály szerint nincs lehet ség, így a nyertes ajánlattev k 
földrajzi származás szerinti besorolása – szintén a jogszabály alapján - a postai címük szerint 
történik.   
 
A külföldiként besorolt cégek – a darabszámot figyelembe véve – a közbeszerzések kevesebb, 
mint 1%-át nyerték el (2012: 1,4%). Az értéket tekintve ugyanakkor növelni tudták 
teljesítményüket: a korábbi évek 2,4%-os részesedésével szemben. (a tavalyi évben az 
összérték 5,9%-a volt köthet  ezen ajánlattev i körhöz) 
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Földrajzi származás eljárások 
száma (db) % összeg  

(milliárd Ft)  % 

Hazai nyertesek 11 787 99,1% 2 252,3  94,1%
Külföldi nyertesek 102 0,9% 142,0  5,9%

EU-s 78 0,7% 62,6  2,6%Ebb l 
Egyéb külföldi 23 0,2% 79,4  3,3%

Összesen 11 889 100,00% 2 394,3  100,0%
 
A legtöbb eljárást német postai cím  cégek nyerték el (19), ket követték az osztrákok (16) és 
az egyesült államokbeliek (12). 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a külföldinek min sített cégek a 2013. évben is jellemz en a 
közösségi eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseken indultak: az általuk elnyert 
érték 98,6 %-a az EU-s értékhatárok feletti eljárásokhoz kapcsolódik. 
 
7. A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvétele 
 
A mikro-, kis- és középvállalkozások a 2013. évben a közbeszerzési eljárások 83,7%-át 
nyerték el, amely 4,5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Az elnyert összeg 
meghaladta a 658 Mrd Ft-ot, amely a teljes közbeszerzési összérték 27,5%-át jelentette 
(2012: 34,5). 
 
A 2013. évi közbeszerzések adatait a vállalati besorolás szerinti csoportosításban az alábbi 
táblázat mutatja: 
 

Nyertes ajánlatev  
besorolása Eljárások száma (db) Arány Eljárások értéke 

(milliárd Ft) Arány 

Mikro 4644 39,1% 168,0 7,0%
Kis 3866 32,5% 269,9 11,3%
Közép 1447 12,2% 220,5 9,2%
Kkv-k összesen 9957 83,7% 658,4 27,5%
Egyéb 1468 12,3% 1227,1 51,2%
Nem megadott 57 0,5% 18,6 0,8%
Nem besorolható 407 3,4% 490,2 20,5%
Összesen 11889 100,0% 2394,3 100,0%

 
A nem besorolható kategóriába tartoznak azok a közbeszerzések, melyeket olyan 
konzorciumok vagy közös ajánlattev k nyertek meg, melynek tagjai eltér  vállalati 
besorolásba tartoznak.  
 
A közösségi eljárásrend tekintetében az eljárások 51,8%-ában érkezett a nyertes ajánlat kkv-
tól, szemben az el z  évi 42,2%-kal. Az összértékb l való részesedésük 15,2% volt, amely 4,8 
százalékponttal marad el a 2012-es adatoktól. 
 
Az EU-s értékhatárok alatti közbeszerzések 90,4%-át (2012:89,4%) nyerték el a kkv-k, ami 
75,%-os (2012:83%) részesedést jelent az értéket tekintve ebben a rezsimben. 
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A kkv-k közbeszerzésekben elért teljesítményének változását az alábbi diagramok 
szemléltetik: 
 

 
 

 
 
A nemzeti rezsim eljárástípusait tekintve a kkv-k a hirdetmény nélküli tárgyalásos és a 
122/A. § szerinti eljárásokban voltak a legsikeresebbek. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
Kbt. mindkét típus esetében rendelkezik, hogy ezen eljárásokban a gazdasági szerepl k 
kiválasztásakor az egyenl  bánásmód elvének megfelel en és lehet leg különösen a mikro-, 
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni az ajánlatkér knek. 
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A kkv-k által a közösségi rezsimben elnyert eljárások arányát az eljárástípusokon belül az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Eljárás típusa Részesedés az eljárások 
számából  

Részesedés az eljárások 
értékéb l 

Nyílt 51,6% 13,7%
Meghívásos 49,3% 14,1%
Tárgyalásos 52,8% 20,3%

 
Az arányokat tekintve a kkv-k az ún. támogatott szervezetek eljárásaiban voltak a 
legsikeresebbek, az általuk lefolytatott eljárások közel 90%-át nyerték el. 
 
8. Környezetvédelmi és szociális szempontok 
 
Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait 
mutatja be a nemzeti eljárásrenden belül (a közösségi értékhatárokat elér  vagy meghaladó 
érték  eljárásokról–a hirdetményminták sajátosságai miatt – nem állnak rendelkezésre ezen 
adatok. A 2012. évi adatok esetében csak az új Kbt. alapján lefolytatott eljárások kerültek 
figyelembe vételre). 
 

Eljárások jellege 
eljárások 

száma 
(db) 

eljárások 
száma 
(arány) 

eljárások 
értéke 

(milliárd Ft) 

eljárások értéke 
(arány) 

 
Zöld eljárások 971 9,9% 96,2 19,5%
Szociális szempontú eljárások 144 1,5% 31,5 6,4%

 
A 2012. évi arányokhoz hasonlóan a zöld szempontok az EU-s értékhatárok alatti eljárások 
mintegy tizedében jelentek meg, ami az érték kb. ötödét jelentette.  
 
A 2012. évvel való összevetés legfontosabb adatait a következ  táblázat tartalmazza: 
 

2012 2013 2013/2012. 2012 2013 2013/2012.
Eljárások jellege 

db db változás  
(%) 

milliárd 
Ft 

milliárd 
Ft 

változás  
(%) 

Zöld eljárások 465 971 208,8% 42,3 96,2 227,4%
Szociális szempontú eljárások 115 144 125,2% 13,7 31,5 229,8%

 
A 2012. évvel ellentétben, amikor a közszolgáltatók vették figyelembe a legtöbbször a 
környezetvédelmi szempontokat közbeszerzéseiken belül, a 2013. évben a regionális/helyi 
szervek voltak e téren a legaktívabbak: eljárásaik 12%-ában érvényesítették az ún. zöld 
szempontokat. ket követték a támogatott szervezetek 9,9%-os aránnyal. 
 
A f bb beszerzési tárgyak szerint az építési beruházások esetében tartották leginkább 
szem el tt az ajánlatkér k a környezetvédelmi szempontokat (az eljárások 13,1%-ában), 
hasonlóan a korábbi évhez (15,3%) 
 
Leggyakrabban szerz déses feltételként (672 alkalommal) ill. a m szaki leírás részeként 
(312 alkalommal) kerültek meghatározásra zöld szempontok (egy eljárásban több szempont 
is alkalmazható). 
 
A szociális szempontokat a nemzeti eljárások 1,5%-ában vették figyelembe. 
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9. Központosított közbeszerzés 
 
A Beszámoló jelen pontjában foglaltak kizárólag a központosított közbeszerzésre feljogosított 
szervezet, a Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság által a Közbeszerzési Hatóság 
rendelkezésére bocsátott információk ismertetésére szorítkoznak, az abban foglalt 
javaslatok, vélemények nem tekinthet ek a Hatóság álláspontjának. 
 
a) 2013. évi forgalmi adatok 

 
A központosított közbeszerzések alapján lebonyolított 2013. évi nettó összforgalom 84.639 
millió forint volt, amely az el z  évihez képest mintegy 19,56%-os forgalomnövekedést 
jelent. 
A központosított közbeszerzés el z  öt évi (2009-2013.) forgalmi adatai (nettó millió Ft-ban) 

 
Termékcsoport 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Információtechnológiai rendszerek és szolg. 48 154 44 017 22 341 34 593 54 924

Kommunikációs eszközök és szolg. 1 384 2 077 1 749 851 1 411

Irodatechnikai berendezések és szolg. 1 230 1 163 1 624 1 513 1 427

Elektronikus közbeszerzési szolg. 6,3 1,7 0,1 0 1,8

Irodabútorok 2 319 2 549 2 967 3 794 0

Papíripari termékek és irodaszerek 1 495 2 670 2 295 3 429 683 

Gépjárm vek 1 883 2 006 1 967 1 430 620

Gépjárm -üzemanyagok 9 935 7 679 13 922 18 090 19 417

Egészségügyi termékek 2 809 3 169 3 199 3 688 2 530

Utazásszervezések 2 391 2 500 3 092 3 402 3 625

Mindösszesen 71 606 67 832 53 157 70 789 84 639
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Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 2013. évi forgalmi adatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy az információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások termékkör 
forgalmában növekedés történt az el z  évhez képest (56%-kal). Az informatika 
termékcsoporton belül n tt a számítógéprendszerek (76%-kal), a szoftverek (47%-kal) 
forgalma, valamint hálózati aktív eszközök esetén kétszeres forgalomnövekedés 
realizálódott, azonban a nyomtatórendszerek tekintetében felére csökkent a forgalom. 
 
Az irodatechnikai berendezések és szolgáltatások termékkör (többségében fénymásoló 
berendezések és kapcsolódó szolgáltatásaik) forgalma 2013-ban ez el z  évihez képest 
5,7%-kos csökkenést mutat. A csökkenés oka, hogy mind a nyomtató rendszerek, mind pedig 
a fénymásoló rendszerek vonatkozásában 2013. március közepét l nem volt biztosított az 
intézmények folyamatos ellátása. A beszerzések saját hatáskörben kerültek megvalósításra. 
 
A kommunikációs eszközök és szolgáltatások termékkör forgalma 2013-ban az el z  
évhez képest 65%-kal növekedett, az elektronikus árlejtés kiemelt terméknél 100%-os 
forgalom-növekedés realizálódott. 
 
Az irodabútorok termékkörben 2012. november 25-én lejártak a keretmegállapodások. 
Tekintettel arra, hogy a kiemelt termékkör beszerzésére vonatkozóan nem indult 
központosított közbeszerzési eljárás, így a tárgyban új keretmegállapodás sem került 
megkötésre, ezért a 2013-as évben nem volt erre a termékkörre forgalom.  
 
 
A papíripari termékek és irodaszerek termékkör forgalma 2013-ban az el z  évhez képest 
jelent sen csökkent, mivel a papíripari termékek és irodaszerek beszerzésére vonatkozó 
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keretmegállapodás 2013. január 7-én lejárt, és a kiemelt termékkörre 2013. évben nem került 
sor központosított szerz dés megkötésére. A termékkörre vonatkozóan a számítógép-
kiírópapírok termék-kategóriára van hatályos keretmegállapodás, így a termékkör több, mint 
600 millió Ft-os forgalmát lényegében ez a szerz dés adta. 
 
A gépjárm vek termékkörben az el z  évek forgalmához képest több, mint felével csökkent 
a forgalom 2013. évben. A csökkenés oka egyrészt az, hogy az el z  években még hatályos 
szerz dések közül több kimerült, másrészt az, hogy a még hatályos három szerz dés közül 
kett  egyter  gépjárm vekre vonatkozik, amely járm kategóriára a korábbi években sem volt 
jelent s igény az ellátott intézmények részér l. 
 
A gépjárm -üzemanyagok kiemelt termékkör forgalmában 7%-os forgalom növekedés 
tapasztalható, amelynek az oka egyrészr l az, hogy a szerz déshez több olyan a 168/2004. (V. 
25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti ún. önként csatlakozó intézmény is 
csatlakozott, akik korábban nem a központosított szerz désb l vásárolták az üzemanyagot. A 
forgalom növekedésében fontos szerepet játszott továbbá, hogy a központosított 
szerz désb l korábban is vásárló intézmények által beszerzett üzemanyag mennyisége évr l-
évre növekszik. 
 
Az egészségügyi termékeknél a forgalom az el z  évhez képest csökkenést mutat, 
amelynek oka, hogy a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szerepl  
egészségügyi kiemelt termékekre vonatkozóan a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a 
központi beszerz  szervezet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) lett. A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint a 
Korm. rendelet hatályba lépését megel z en megkezdett közbeszerzési eljárások során 
megkötött keretmegállapodásokat a KEF kezeli azok hatályának lejártáig.  
2013. évben több egészségügyi termékkörre vonatkozó szerz désünk is lejárt, emiatt 
tapasztalható az el z  évek forgalmához képest visszaesés. 
 
Az utazásszervezések termékkörben a forgalom az el z  évekhez viszonyítva tovább 
növekedett, az el z  évhez képest 2013. évben ez összességében 6,5%-os 
forgalomnövekedést jelentett, amely alapvet en arra vezethet  vissza, hogy a 
keretmegállapodás keretében megrendelt szolgáltatások mennyisége a kötelezett 
intézmények vonatkozásában a korábbi évek tendenciájához hasonlóan tovább növekedett.  
 
b) 2013. évben kötött keretmegállapodások száma 
 
2013. évben 13 keretmegállapodás megkötésére került sor a központosított 
közbeszerzésben.  
 
Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztály 2 keretmegállapodást 
(tankautós üzemanyag szállítása; nemzetközi utazásszervezések) kötött 2 részteljesítésben.  
 
Az Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztály 11 keretmegállapodást 
kötött 27 részteljesítésben (szoftverlicencek beszerzése; nyomat el állító rendszerek, 
számítógépek; hálózati aktív és passzív eszközök; KGR IKM modul; mobil telefon készülékek és 
mobil távközlési szolgáltatások beszerzése). 
 
Az Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztály által 2013-ban lefolytatott 
központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen új szoftverek - a térinformatikai 
szoftverek, valamint a SAS szofterlicensz - váltak elérhet vé a központosított közbeszerzési 
rendszeren belül. 
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c) A központosított közbeszerzés elmúlt évi tapasztalatai, várható fejl dési irányok 
 
A központosított közbeszerzés a kormányzati célkit zéseket adaptáló, teljesen átlátható és 
ellen rizhet  centralizált beszerzési forma, mely a kedvez  ár, magas min ség és 
szolgáltatástartalom mellett könnyebbé teszi az intézményi beszerzéseket. A központosított 
közbeszerzés alkalmazása meggyorsítja az uniós források felhasználását, id t- és 
költségmegtakarítást eredményez a szerz déseket használó mintegy ezer költségvetési 
intézmény részére. 
 
A központosított közbeszerzési rendszer fejlesztése során els dleges feladat, hogy az 
intézmények a központosított közbeszerzési rendszerben folyamatos ellátást kapjanak a 
rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékkörökre. Ennek a célnak a szem el tt tartásával 
felül kell vizsgálni a termékkörökre irányadó el írásokat, és a központosított közbeszerzési 
rendszerben alkalmazott beszerzési és szerz déses technikákat, hogy ez a cél minden 
körülmények között, nagy biztonsággal megvalósulhasson. A központi beszerz  szervezet 
szerepvállalása ezáltal er síthet  meg, ez szolgáltat alapot a folyamatos, kiszámítható 
ellátási környezet felépítéséhez és az azt támogató megoldások következetes, az 
intézmények számára világos fejlesztéséhez. 
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d) A központosított közbeszerzés révén elért megtakarítások mértéke 
 
A forintosított költségvetési megtakarítások hatásának mértéke a központosított 
közbeszerzés vonatkozásában csak becsülhet , mivel a megtakarítás mértékét az 
ajánlatadáskor a listaárhoz képest lehet vizsgálni, valamint a keretmegállapodásos 
eljárásoknál a kedvezmény mértéke a szerz dés id szak alatt (keretmegállapodásos 
eljárások második részében) kedvez  irányban még tovább változhat. 
 

Termékcsoportok Forgalom 
[nettó millió Ft] 

Átlagos 
kedvezmény 

[%] 
Személygépkocsi 75 15 

Haszongépjárm vek 16 12,2 

Egyter  gépjárm vek / mikrobuszok 118 25,5 

Gépjárm -flottaüzemeltetés 412 34 

Gépjárm vek összesen 621 21,7 

Gépjárm -üzemanyag tankautós kiszállítással 3 470 1,2 
Gépjárm -üzemanyag és üzemanyagkártya 
tölt állomási kiszolgálással 15 947 2,6 

Gépjárm -üzemanyagok összesen 19 417 1,9 
Irodai asztalok, szekrények, tároló bútorok és 
ül bútorok - - 

Irodabútorok összesen - - 

Számítógép-kiírópapírok 629 9,5 

Papírok, papíráruk, író-és irodaszerek 54 23,6 

Papíripari termékek és irodaszerek összesen 683 16,6 

Kötésrögzít  kötszerek, primer sebfed k 221 6,0 

M téti kötszerek 2 11,0 

Tisztító hatású eszközfert tlenít  szerek 103 3,0 

Röntgen-kontrasztanyagok 1460 - 

Zárt vérvételi rendszerek 636 6,0 

Egyszer használatos injekciós t k és fecskend k 108 2,0 

Egészségügyi termékek összesen 2 530 6,3 

Nemzetközi utazásszervezések 3 625 - 

Utazásszervezések összesen 3 625 - 

ÜTKKFo összesen 26 876 11,6 
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Termékcsoportok Forgalom 
[nettó millió Ft] 

Átlagos 
kedvezmény1 

[%] 
Számítógép-rendszerek 25 704 * 

Nyomtatórendszerek 932 * 

Szoftverek 21 584 * 

Aktív és passzív hálózati eszközök 6 704 * 
Információtechnológiai rendszerek és szolg. 
összesen 54 924  

GSM szolgáltatás 1 344 * 

GSM készülék 67 * 

Telefax  0 * 

Tetra rádióterminálok 0 * 

Kommunikációs eszközök és szolg. összesen 1 411  

Fénymásoló rendszerek 1 427 * 

Iratmegsemmisít  0 * 
Irodatechnikai berendezések és szolg. 
összesen 1 427  

e-árlejtés 1,8  

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások 1,8  

ITKKFo összesen 64  
 
e) A központosított közbeszerzési eljárásokban alkalmazott elektronikus árlejtések száma, és 
alkalmazási tapasztalatai 
 
2013. évben az Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztályon, és az 
Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztályon sem került sor 
elektronikus árlejtés alkalmazására. 
 
f) A központosított közbeszerzés során érvényesített zöld szempontok, az ezekkel érintett 
közbeszerzések száma és értéke 
 
A 2013. évben indított zöld eljárások száma 4, értéke pedig nettó 74.350 millió Ft volt. A 
KEF által bonyolított központosított közbeszerzési eljárásokban a jelenlegi technológiai 
színvonal mellett minden beszerzett termék megfelel a hatályos környezetvédelmi 
el írásoknak. 
 

                                                                               
1 Megjegyzés: A csillaggal jelölt termékköröknél a több száz, esetenként több ezer termék és szolgáltatás 
vonatkozásában igen eltér  kedvezmények realizálhatók, amelynek következtében, az átlagos kedvezmény 
meghatározása nem értelmezhet , ill. félrevezet  lehet. (egyes termékeknél, szolgáltatásoknál egyáltalán nincs 
kedvezmény /például szabad szoftverek esetében a termék ára 0, csak a hordozó árával kell kalkulálni, amib l 
számottev  kedvezmény nem nyújtható/, azonban vannak olyan termékek is, amelyeknél akár 70%-os kedvezmény 
is elérhet ), ezért ezeknél a termékeknél nem került feltüntetésre adat. 
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Az Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztályon a nyomat 
el állító-rendszerek (értéke nettó 9.000 millió Ft), a számítógép-rendszerek (értéke nettó 
50.000 millió Ft), a mobiltelefon készülékek (értéke nettó 350 millió Ft) beszerzése, továbbá 
a hálózati aktív és passzív eszközök szállítása (értéke nettó 15.000 millió Ft) tárgyú 
eljárásokban kerültek környezetvédelmi szempontok alkalmazásra. Az alkalmazott zöld 
szempontok az ajánlati dokumentációk m szaki leírásában kerültek megfogalmazásra: az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 2002/96/EK irányelv, az elektromos 
és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételér l szóló 443/2012 (XII.29.) 
Kormányrendelet el írásai, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv 
feltételeinek teljesítése, alacsony ózon- és porkibocsátás (Blue Angel embléma <0,04mg/m3 
ózonkibocsátás) el írása. A számítógép-rendszerek tárgyú eljárásban továbbá az egyes 
villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel  
értékelésér l szóló 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet el írásai. 
 
Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési F osztály által lefolytatott 2 
központosított közbeszerzési eljárásban nem került környezetvédelmi szempont 
meghatározásra. 
 
g) A központosított közbeszerzések rendszerét szabályozó jogszabályi környezet változása 
 
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI.8) NFM 
utasítás a 2013-as évben több alkalommal, 2013. április 12-én az Irodabútorok, 2013. 
augusztus 17-én a Gépjárm vek, valamint 2013. szeptember 28-án a Papíripari termékek és 
irodaszerek kiemelt termékkörre vonatkozóan módosításra került. 
 
A 2013-as év folyamán többször módosult a központosított közbeszerzési rendszerr l, 
valamint a központi beszerz  szervezet feladat- és hatáskörér l szóló 168/2004. (V. 25.) 
Korm. rendelet. A módosítások eredményeképpen az intézményrendszer szempontjából a 
legf bb változás, hogy a Korm. rendelet alanyi hatálya kib vült, a központi beszerz  szervezet 
nem köteles, hanem jogosult elutasítani az ún. önként csatlakozó intézmények igényeit, 
amennyiben a központosított szerz dés 80%-a teljesült, továbbá megváltozott a 
közbeszerzési díj fizetésének rendszere, valamint a keretmegállapodásos eljárások második 
részében megszüntetésre került a közvetlen megrendelés és a verseny újranyitás 
párhuzamos alkalmazhatósága. 
 
10. A közbeszerzések átláthatósága és a közbeszerzési korrupció 
 
A Hatóság alapvet  feladatai közé tartozik a közbeszerzési folyamatok figyelemmel kísérése 
és a jogszer  közbeszerzési magatartások támogatása, így évek óta kiemelt feladatának 
tekinti a közbeszerzések átláthatóságának, illetve a közbeszerzési korrupció helyzetének 
feltérképezését, a szükséges intézkedések azonosítását, és e téren a magyarországi helyzet 
javítását. A korrupció elleni küzdelemre az Európai Unió és az OECD is nagy hangsúlyt fektet, 
így a Hatóság különös figyelmet fordít e körben a nemzetközi szinten folytatott munkára is, 
annak érdekében, hogy a hasznosítható eredményeket – amennyiben módjában áll – 
közzétegye, illetve lehet ség szerint a hazai gyakorlatban is meghonosítsa, és ezáltal is 
hozzájárulhasson a magyar közbeszerzési piac tisztaságának el mozdításához. Vitathatatlan, 
hogy a korrupció olyan, az egész társadalmat érint  nemkívánatos jelenség, mely a 
közbeszerzések területét különösen veszélyezteti.  
 
A nemzetközi tapasztalatok egyöntet en alátámasztják, hogy a közbeszerzési piac, 
volumenéb l adódóan, olyan területnek számít világszerte, amely ki van téve a korrupciós 
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kockázatoknak, így e kockázati tényez k megfelel  kezelésére, megel zésére és 
minimalizálására kiemelt figyelmet szükséges fordítani.  
 
A korrupció elleni kormányzati intézkedésekr l és a Közigazgatás Korrupció-megel zési 
Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat nyomán a közszférában 
2013-ban is különös figyelmet kapott a korrupció elleni küzdelem. A Közigazgatás Korrupció-
megel zési Programja keretében az állami szervek szoros szakmai együttm ködésének 
megvalósítása érdekében 2012-ben alakult meg a Korrupció-megel zési Szakért i 
Munkacsoport. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 nyarán kereste meg a 
Hatóságot azzal, hogy a 2012. április 6. és 2013. május 31. napja közötti id szakra 
vonatkozóan adjon tájékoztatást korrupcióellenes intézkedéseir l. E körben a 2013. március 
1-jén hatályba lépett Közbeszerzési Etikai Kódexr l részletes tájékoztatást adott a Hatóság. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére megküldött összefoglalóban a 
közbeszerzési oktatás területén végzett munkája kapcsán a Hatóság kiemelte, hogy a vizsgált 
id szakban több ingyenes konferenciát is szervezett. Az alapul vett id szakban kilenc, a 
közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazásához segítséget nyújtó útmutatót, négy szakmai 
jelleg  elnöki tájékoztatót bocsátott ki, valamint közel 500 állásfoglalást nyújtott a 
jogalkalmazók számára a Hatóság. A Hatóság Titkársága által ingyenesen nyújtott, és a 
közbeszerzési eljárásban érdekelt valamennyi személy, illetve szervezet számára 
hozzáférhet  telefonos ügyfélszolgálaton keresztül pedig körülbelül napi 40-50 megkeresést 
válaszoltak meg a Hatóság munkatársai. 

A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megel zése érdekében a Közbeszerzési 
Hatóság keretében m köd  Tanács 2012. év végén elfogadta a Közbeszerzési Etikai Kódexet, 
mely 2013. március 1-jét l hatályos, a Hatóság honlapjáról letölthet .  A Közbeszerzési Etikai 
Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások résztvev inek – ajánlatkér knek és 
gazdasági szerepl knek egyaránt – arról, hogy miként tanúsíthatnak etikus magatartást a 
közbeszerzési eljárások során, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony felhasználásához, 
a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához.  

A Közbeszerzési Etikai Kódex ajánlás jelleg , az érintettek önként alávethetik magukat az abban 
foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai kódexüket. A 
Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi és 
folyamatosan frissíti. A kódexet elfogadók listájáról és a csatlakozás feltételeir l a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján b vebb tájékoztatást tesz közzé. A kódex rendelkezései 
kizárólag azon gazdasági szerepl kre, ajánlatkér  szervezetekre terjednek ki, akik, amelyek azt 
magukra nézve elfogadják, vagyis a csatlakozás önkéntes. El nye a csatlakozásnak az, hogy e 
tényt a Közbeszerzési Hatóság a honlapján közzéteszi, valamint lehet séget ad a csatlakozók 
számára, hogy aktív részesei lehessenek a kódex rendelkezései kés bbi alakításának. 

A Közbeszerzési Etikai Kódex az Általános rendelkezéseket követ en (a kódex célja, hatálya, 
alapelvek) általános szabályok körében rendelkezik az ajánlatkér  és a gazdasági szerepl k 
közötti együttm ködés, valamint az ajándékozás szabályairól, illetve a foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony megsz nése utáni tevékenység kérdéseir l. Az ajánlatkér kre vonatkozó 
külön szabályok keretében a közbeszerzési eljárás el készítése, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, valamint a közbeszerzési szerz dés teljesítésének szakaszaihoz kapcsolódó 
rendelkezések kerültek megfogalmazásra.  
A gazdasági szerepl kre vonatkozó külön szabályok a közbeszerzési eljárás el készítése, a 
közbeszerzési eljárásban történ  részvétel, a közbeszerzési szerz dés teljesítése, illetve a 
jogorvoslati jogosultság rendeltetésszer  gyakorlása tekintetében nyújtanak iránymutatást. A 
kódex szankciók alkalmazását is lehet vé teszi a hatálya alá tartozók számára, így a kódex 
rendelkezéseinek megsértése etikai, vagy fegyelmi vétségnek, esetenként szerz désszegésnek 
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min sülhet. A 2013. évben a Közbeszerzési Hatóság mellett 22 szerepl  csatlakozott az etikai 
kódexet elfogadók listájához. 
 
Az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatala (OLAF) a Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
tanácsadó céggel együttm ködésben 2013-ban felmérést készített az Európai Unió 
tagállamaiban tapasztalt közbeszerzési korrupcióról, valamint az Európai Uniós 
támogatásokban részesült szektorokban fennálló korrupcióról, az Ecorys tanácsadó cég, 
valamint az Utrechti Egyetem bevonásával. A PwC ehhez kapcsolódóan 2013 januárjában 
végzett adatgy jtést, a kérd ívet a Közbeszerzési Hatóság is kitöltötte.  
 
A tanulmány célja a közbeszerzések területén m köd , a korrupciós költségeket növel  rossz 
gyakorlatok felkutatása, illetve a korrupció megel zés terén alkalmazott és az eljárások 
költségeit csökkent  jó megoldások megismerése volt. Ezek kapcsolódhattak az eljárások 
átláthatóságának mértékéhez (a közzététel ideje, módja, ajánlati árak, a bontás, alvállalkozókra 
vonatkozó információk, végs  költségek), az eljárástípusokhoz, a kiválasztási 
követelményekhez, de vonatkozhattak az ajánlatban foglaltaknak a megvalósítás fázisában 
történ  kikényszerítésére is.  A tanulmány célja továbbá az egyes tagállamokban alkalmazott 
szabályozás és gyakorlatok vizsgálata, majd a szükséges fejl dést el segít  javaslatok 
megtétele volt. Köszönhet en az új innovatív kutatási módszernek a tanulmány nem pusztán 
kérd íves megkérdezéseken alapult, a TED adatbázisa kulcsfontosságú adatokkal szolgált a 
kutatás során, melyek segítségével el ször nyílt rá mód, hogy a megadott adatokra és tényekre 
alapítva számszer síthet vé váljanak a közbeszerzések során felmerül , közvetlen korrupciós 
költségek. Nyolc európai tagállamban (Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, 
Magyarország, Olaszország, Románia és Spanyolország) és öt különböz  gazdasági ágazatban 
(közút és vasút, vízellátás és hulladékgazdálkodás, városfejlesztés és közszolgáltatók építési 
beruházásai, képzés, kutatásfejlesztés) végeztek vizsgálatokat. E vizsgálat során 96 
bizonyítottan korrupciós esetet vetettek össze 96 korrupcióval nem érintett esettel, ezek 
eredményeként 14 olyan indikátort sikerült azonosítani, melyekkel hitelesen mérhet vé válik a 
korrupciós kockázat mértéke. Ezeknek köszönhet en meghatározott tárgyban lefolytatott, 
véletlenszer en kiválasztott közbeszerzési eljárások során lehetségessé válhat a korrupcióra 
utaló egyes jelek azonosítása és az azokhoz kapcsolódóan várható pénzügyi hatások felmérése.  
 
A vizsgálat alapján készített tanulmány szerint 2010-ben az érintett nyolc országban és öt 
gazdasági ágazatban a versenyeztetési eljárásokkal összefügg  korrupció 
következményeként bekövetkezett veszteség körülbelül 1,4 és 2,7 milliárd euró közé tehet  
(ez a közbeszerzésre fordított összeg 2,9-4,4%-a). Az elemzés eredményeként továbbá 
láthatóvá vált, hogy az egyes projektek során bekövetkezett veszteségek arányos mértéke a 
kisebb volumen  projektek esetében magasabb. A felmérés vizsgálta a közbeszerzési eljárás 
tárgya szerinti korrupciós kockázatokat is (ez a képzési és tréningprojektek esetében volt a 
legmagasabb: (23-28%). A kutatás eredményeként a következ  korrupció típusok váltak 
beazonosíthatóvá: az ajánlattételben való összejátszás; visszaélések (hivatali); 
összeférhetetlenség; egyéb problémák/ hibák az eljárás lefolytatása során. A tanulmány 
leszögezi, hogy természetesen még számos olyan területe van a közbeszerzésnek, mely 
kevésbé átlátható, így a kutatás további kiterjesztése válhat szükségessé.  
Elmondható azonban, hogy a jelenlegi eredmények is nagyban hozzájárulnak a közbeszerzési 
korrupció megel zéséhez, felderítéséhez, melyhez – a tanulmány megállapításai szerint – az 
alábbi intézkedések nyújthatnak segítséget: független felülvizsgálatok és uniós 
szabványoknak megfelel  értékelések; a teljes eljárás során maximális átláthatóság; a 
közbeszerzési szerz désekre, ajánlattev kre, projektekre és ajánlatkér kre vonatkozó adatok 
gy jtése és tárolása az ellen rzés, nyomozás/ felderítés és elemzés el segítése érdekében; 
az ajánlatkér k és a kedvezményezettek hatékony ellen rzése; technológia kihasználása és 
fejlesztése a korrupcióra utaló jelek beazonosítása érdekében; korrupciós kockázatkezel  
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eljárások alkalmazása a szerz dést teljesít  felek tekintetében; szakképzett hivatali 
személyzet és tudásmegosztás más tagállambeli kollégák között. 
 
A korrupció elleni küzdelemben kiemelt jelent séggel bír a megfelel  szaktudás kialakítása, a 
társadalmi tudat formálása, képzések szervezése. Amint arra az oktatási tevékenység 
körében is utalunk, a Hatóság 2013 júniusában (június 11.) és novemberében (november 26.) 
ingyenes konferenciákat szervezett, majd 2013. október 10-11-én a Hatóság szervezésében 
nemzetközi konferencia került megrendezésre, mely rendezvénynek egyik kiemelt témája „A 
korrupció megel zése, közbeszerzési etika” volt. E körben említend  még, hogy az OECD 
Integrity munkacsoportja 2013. novemberi ülésén a Hatóság képvisel je szervezetünk 
közbeszerzési oktatás témakörében kifejtett tevékenységér l tartott el adást. 
 
11. Elektronikus közbeszerzés 
 
2013 évben már folyamatban volt az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos új EU 
irányelvek kidolgozása, és elfogadására való felkészülés. 
Az EU irányelv elektronikus eljárási kötelezettséget támasztó rendelkezéseihez kapcsolódó 
átültetési határid  szabályozása összetett és sokrét . A f szabály alól, miszerint az irányelvek 
átültetésére a tagállamok számára 24 hónap (2016. április 18.) áll rendelkezésre, az 
elektronikus eljárásokhoz és eszközrendszerhez kapcsolódó szakaszok kivételt képeznek, 
hiszen ezek  komoly technológiai bázist és felkészülést követelnek tagállami részr l. Az irányelv 
90. cikke tartalmazza a kapcsolódó rendelkezéseket. E szakasz leszögezi, hogy egy általános 
54 hónapos határid  (2018. október 18.) irányadó a tagállamok számára az elektronikus 
kommunikációs technikák bevezetésére. E határid  a központosított beszerz  szervezetek 
esetében azonban lényegesen rövidebb, mindösszesen 36 hónap (2017. április 18.). Minden 
ajánlatkér re kötelez  azonban, hogy a dinamikus beszerzési rendszerek, elektronikus 
árlejtések, e-katalógusok, hirdetmények megküldése és a dokumentációhoz való hozzáférés 
tekintetében a 24 hónapos, általános határid n belül kötelez  az elektronikus kommunikációs 
technológiák bevezetése. Az irányelv úgy fogalmaz, hogy a 90. cikk (1) bekezdése ellenére „a 
tagállamok 2018. október 18-ig elhalaszthatják a 22. cikk (1) bekezdésének az alkalmazását, 
kivéve, ha a 34. cikk, a 35. cikk vagy a 36. cikk, a 37. cikk (3) bekezdése, az 51. cikk (2) bekezdése 
vagy az 53. cikk alapján az elektronikus eszközök használata kötelez .” […] A 90. cikk (1) 
bekezdése ellenére „a tagállamok központi beszerz  szervek esetében 2017. április 18-ig 
elhalaszthatják a 22. cikk (1a) bekezdésének az alkalmazását.” 
 
Az el z ekre is figyelemmel – a korábbi évek beszámolóiban rendre hiányolt – nemzeti 
akcióprogram megalkotását látjuk szükségesnek az irányelvi rendelkezések átültetéséhez. 
A Közbeszerzési Hatóság a törvényben el írt feladatainak ellátásával összefüggésben évr l 
évre végrehajt informatikai fejlesztéseket, amelyek megítélésünk szerint az informatikai 
megoldások minél szélesebb kör  alkalmazását mozdítják el . A Közbeszerzési Értesít  2008. 
július 1-jét l hitelesen kizárólag elektronikus formában jelenik meg, 2010. január 1-jét l csak 
elektronikus formában fogadjuk a hirdetményeket, illetve továbbítjuk a közösségi 
hirdetményeket az EU Hivatalos Lapkiadója részére. 2012. júniusban állt éles üzembe a 
Központi Bejelentkezési rendszer, majd szeptemberben indítottuk el a Közbeszerzési 
Adatbázist, amely az eljárások új nyilvántartása, illetve 2012 októberében indult el a Hatóság 
új honlapja is. 2013-ban is hajtottunk végre továbbfejlesztéseket. Az eljárás eredményér l 
szóló tájékoztatók közzétételével összefüggésben bevezettük az automatikus 

rlapellen rzést, amely meggátolja a hibás, hiányos hirdetményi kitöltést. 2013. november 1-
jét l lehet ség van a Közbeszerzési Adatbázisban a dokumentáció elektronikus közzétételére. 
(Itt jegyezzük meg, hogy 2013. július 1-t l kezd d en a Kbt.-ben el írt dokumentumokat az 
ajánlatkér knek kötelez  feltölteniük az Adatbázisba, amely révén n  az eljárások 
átláthatósága. Az Adatbázisban ugyanis a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk 
közbeszerzési eljáráshoz rendelve jelennek meg.) Mindezek mellett természetesen számos 
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kisebb továbbfejlesztés, korszer sítés is megvalósult mind az ügyfelek által elérhet  
rendszereink, mind a háttérrendszerek tekintetében. 
 
A Hatóság honlapján változatlanul – ingyenesen, bárki számára hozzáférhet en és kereshet  
módon – elérhet k a Közbeszerzési Értesít ben megjelen  hirdetmények, az útmutatók, az 
elnöki tájékoztatók, az Európai Bírósági ítéletek, a különböz  jegyzékek, névjegyzékek, 
valamint a jogorvoslati kérelmek és határozatok. (Emellett számos egyéb dokumentum, hír, 
cikk, stb. jelenik meg rendszeresen, amely tájékoztatást ad különböz  aktuális kérdésekr l, 
illetve segíti a közbeszerzésben érintettek mindennapi munkáját.) A honlapunkkal 
kapcsolatosan még kiemeljük, hogy lehet ség van a fentebb említett adatbázisokban történ  
változások nyomon követéséhez keresési feltételek elmentésére, illetve a felhasználó által 
beállított keresési feltételeknek megfelel  új adatok/dokumentumok megjelenésekor e-
mailüzenet kérésére. Ennek révén például a közbeszerzési kiírások iránt érdekl d k 
értesítést kaphatnak az ket érint  pályázati lehet ségekr l. 
 
12.  A fenntartható közbeszerzések helyzete 
 
Az elmúlt évek során a közpénzek hatékony és átlátható felhasználásának, a verseny 
tisztaságának biztosítása mellett más társadalmilag-gazdaságilag hasznos szempontok (pl. 
környezetvédelmi, szociális szempontok) érvényesíthet sége is fokozatosan el térbe került a 
közbeszerzési politikában. Az Európai Unió szintjén mára általánossá vált az a felfogás, hogy a 
közbeszerzési politika egyes felmerül  társadalmi problémák hatékony kezeléséhez is 
eszközként szolgálhat és a különböz  szakpolitikák támogatója lehet. A fenntarthatósági 
szempontok közbeszerzések terén történ  érvényesíthet sége három f  irányvonalat követ: 
zöld közbeszerzések, szociális szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban és 
innovatív közbeszerzések.  
 
A Hatóság a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekkel való kapcsolatát folyamatosan 
nyomon követi, mind a nemzetközi trendek, mind a hazai szabályok alakulása 
vonatkozásában. A Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének 
fontosságát, valamint az innovatív közbeszerzések alkalmazási lehet ségeit és az ezekre 
vonatkozó szabályozást megismertesse az érdekl d kkel.  
A Hatóság kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a fenntarthatósági megfontolások minél 
szélesebb körben teret nyerhessenek a közbeszerzésekben is.  
Erre tekintettel a Hatóság 2013-ben is aktív szerepet vállalt a fenntarthatósági szempontok 
alkalmazásának elterjesztésében.  
 
a) Zöld közbeszerzések 

 
Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkér k olyan 
árukat, szolgáltatásokat és építési beruházásokat szereznek be, amelyek életciklusuk teljes 
id tartama alatt kevésbé ártalmasak a környezetre, mint az egyéb módon beszerzett, azonos 
f  funkciót betölt  áruk, szolgáltatások és építési beruházások. Ennek segítségével 
ösztönözni tudják a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek 
el állítását. A jelenleg hatályos irányelvek lehet vé teszik az ajánlatkér k számára 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételét, el írását az egyes közbeszerzési eljárások 
során, melyre az Európai Bizottság is kiemelt hangsúlyt fektet. A hatályos közbeszerzési 
törvényünk az irányelvi szabályozásnak megfelel en biztosítja az ajánlatkér k számára a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételének lehet ségét közbeszerzési eljárásaik 
során [szerz déses feltételként, bírálati részszempontként, a m szaki leírás részeként, az 
alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának 
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el írásával  (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén), az alkalmassági 
feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával]. 
 
A Hatóság a honlapján a már több éve m köd  zöld közbeszerzés menüpontban folyamatosan 
közzéteszi az újonnan megjelen  zöld közbeszerzéssel, zöld beszerzésekkel kapcsolatos 
tanulmányokat, publikációkat.  
 
Az Európai Bizottság Környezetvédelmi F igazgatóságának szerkesztésében havi 
rendszerességgel megjelen  internetes hírlevél (GPP News-Alert) a zöld közbeszerzéssel 
kapcsolatos legfrissebb híreket, az Európai Unió tagállamainak legújabb gyakorlati tapasztalatait 
tartalmazza. A hírlevél megjelenésér l és annak tartalmáról a Hatóság minden hónapban 
tájékoztatja az érdekl d ket, a hírlevél valemennyi megjelent száma a honlapunkon elérhet .  
 
A Hatóság 2012-ben bekapcsolódott a BuySmart+ program támogatásába. Az Intelligent Energy 
Europe Program által támogatott BuySmart+ projekt célja a környezettudatos, energia-hatékony 
beszerzés népszer sítése, a zöld beszerzések arányának növelése, ingyenes tanácsadás és 
információs csomagok, tréningek segítségével. A BuySmart+ program magyar partnere az 
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, melynek célja a tudományos igény , a 
legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat is felhasználó háttéranyagok, elemzések és 
szakpolitikai anyagok el állítása és gy jtése. Az Energiaklub még 2012-ben a BuySmart+ 
programban történ  együttm ködés érdekében megkereste a Hatóságot is, az együttm ködés 
keretei kijelölésre kerültek. A Hatóság a BuySmart+ program népszer sítésében a honlapján hír 
formájában történ  közzététellel, az Energiaklub e program keretében szervezett 
el adásanyagainak közbeszerzési szempontú véleményezésével és jó zöld közbeszerzési 
gyakorlati példák gy jtésének kezdeményezésével vett részt 2013-ban is.   
 
Amint azt a fentiekben említettük, az Európai Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet a 
közbeszerzési eljárások során alkalmazott zöld szempontokra, ennek keretében hírlevelében 
rendszeresen közzéteszi az egyes tagállamok által rendelkezésre bocsátott jó gyakorlati 
példákat. A BuySmart+ projekt szintén célul t zte ki a zöld jó gyakorlatok összegy jtését. 
Ezzel összhangban fordult az Energiaklub a Hatósághoz, azzal a kéréssel, hogy nyújtson 
segítséget a hazai zöld közbeszerzési jó gyakorlati példák feltérképezésében és 
összegy jtésében. A Hatóság a Magyarországon lefolytatásra kerül  közbeszerzési 
eljárásokban alkalmazott zöld szempontok, illetve az azok kapcsán kialakult és kialakulóban 
lév  jó gyakorlatok tekintetében információgy jtésbe kezdett 2012 novemberében, majd a 
2013. év folyamán folytatta e tárgyú tevékenységét. A rendelkezésre álló statisztikai adatok 
alapján a Hatóság el ször olyan ajánlatkér ket keresett meg, melyek vagy nagy érték  
közbeszerzési eljárásban, vagy több eljárásban is alkalmaztak környezetvédelmi szempontot. 
A megkeresés kiterjedt a zöld közbeszerzési eljárás leírására, az alkalmazott zöld 
szempont(ok)ra, az elért eredmények, illetve a következmények és tanulságok elemzésére. A 
beérkezett válaszokról az Energiaklubot tájékoztattuk, a megküldött jó példákat továbbítottuk 
részükre. A feldolgozott anyagok alapján megállapítható, hogy a zöld közbeszerzési 
eljárásokban jellemz  az alkalmassági feltételek rögzítése körében a környezetvédelmi 
vezetési (környezetközpontú irányítási) rendszernek való megfelelés el írása (ISO 14001, 
vagy azzal egyenérték  környezetirányítási rendszer megkövetelése), illetve egyes zöld 
szempontok (pl. mérgez  és veszélyes anyagokra vonatkozó tilalom, zajterhelésre vonatkozó 
el írások rögzítése) m szaki el írásként vagy szerz déses feltételként történ  rögzítése.   
 
Amint arra a Hatóság nemzetközi kapcsolattartásának elemzésekor utalunk, az OECD 2013 
tavaszán szintén megkereste a Hatóságot zöld közbeszerzési tárgyú jó gyakorlatok gy jtése 
céljából. A jó gyakorlati példát a Közbeszerzési Ellátási F igazgatósággal együttm ködésben 
készítettük el, majd küldtük meg a nemzetközi szervezet részére 2013 áprilisában. A 
megküldött példákat az OECD 2013. november 6-i ülésén vitatták meg a résztvev k. Az ülésen 
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a Hatóság képvisel je zöld közbeszerzés témában tartott el adása során prezentálta a 
résztvev k számára a magyar példát.  
 
A Hatóság 2013-ban zöld közbeszerzési témájú el adások megtartása útján is szerepet vállalt 
a témakörrel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, így a Hatóság képvisel i részt vettek a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében 2013. november 21-22. napján 
megrendezésre került „Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejl dés szolgálatában” 
cím  interdiszciplináris konferencián, továbbá a BuySmart+ projekt keretében szervezett 
rendezvényeken.  
 
A Hatóság 2013. november 26-án megrendezett ingyenes konferenciáján is hangsúlyos 
szerepet szánt a zöld közbeszerzések témakörének. A rendezvényen a zöld közbeszerzések 
lehet ségei mellett a BuySmart+ projekt tapasztalatait ismertette az Energiaklub delegáltja. 
 
El z eken túl a Hatóság munkatársai figyelemmel kísérték a hazai zöld közbeszerzések 
témakörben szervezett fórumokat, azokon rendszeresen részt vettek. 
 
b) Szociális szempontok a közbeszerzésekben 
 

A közbeszerzési eljárásokban lehet ség nyílik a szociális szempontok figyelembevételére is. 
Az Európai Unió a szociális felel sségvállalás vonatkozásában az alábbi célkit zéseket emeli 
ki: jobb foglalkoztatási lehet ségek, emberhez méltó munka, a szociális és munkajogi 
szabályok betartása, szociális egyenl ség, korlátoktól mentes és tiszta, igazságos verseny. Az 
uniós és a hazai közbeszerzési jog is nyitott az ajánlattev vel, illetve a közbeszerzés tárgyával 
összefügg  szociális felel sség irányában.  
 
A Hatóság 2012. január 1-jét l gy jti a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott szociális 
szempontokra vonatkozó statisztikai adatokat is. Az ajánlatkér  a nemzeti eljárásrendben 
lebonyolított eljárások eredményér l szóló tájékoztatóban köteles megadni, hogy az 
eljárásban alkalmazott-e szociális szempontot.  
A statisztikai adatgy jtésen túl a Hatóság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintetteket 
megfelel en tájékoztathassa a szociális szempontok közbeszerzési eljárásokban való 
érvényesítésének lehet ségeir l. Ennek keretében 2013-ban is nyomon követte az e 
tárgykörben készül  uniós kiadványokat és nemzetközi szakirodalmat, és az azokkal 
kapcsolatos információkat honlapján, külön menüpontban is közzétette. 
 
c) Innovatív közbeszerzések 
 
Az innovatív közbeszerzés az innovatív termékek és szolgáltatások közbeszerzési 
piacnyerését szolgálja. Az innovatív megoldások térhódítása érdekében az Európai Unió az 
innovatív közbeszerzések el segítésére is fokozott figyelmet fordít.  
 
A hatályos szabályozás alapján az innovatív megoldások kialakítását segítheti az, ha az 
ajánlatkér k új megoldásokat igényl  beszerzési igényeiket versenypárbeszéd lefolytatásával 
valósítják meg. Ezen eljárás tágabb teret enged a tárgyalások folytatásának, az igények 
specifikus meghatározásának. A szerz dések értékét tekintve megállapítható, hogy az utóbbi 
években uniós szinten jelent sen megnövekedett a versenypárbeszéd alkalmazása, azonban 
a hazai tapasztalatok e téren még nem számottev ek.  
 
Szintén az innovatív megoldások beszerzését támogatja a pre-commercial procurement – 
kereskedelmi hasznosítást megel z  beszerzés (PCP), mely a közbeszerzési eljárást 
megel z  olyan versenyeztetési folyamat, mely a közbeszerzési törvény hatálya alóli kivételi 
körre épül [Kbt. 9. § (5) bekezdés f) pontja]. A PCP eljárások nagy el nye, hogy az ajánlatkér k 
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nem kötelesek a közbeszerzésekre vonatkozó szigorúbb szabályozást alkalmazni, így a PCP 
eljárások jóval rugalmasabbak a közbeszerzésekhez képest.  
 
Az innovatív közbeszerzések támogatását és minél szélesebb körben történ  terjesztését a 
Hatóság is kiemelt feladatként kezeli. Ennek érdekében az Európai Uniónak a témával 
kapcsolatos gyakorlati eszközeit, hasznos linkjeit, el remutató példáit honlapján – szintén 
külön menüpontban – közzéteszi. 
 
A Hatóság munkatársai 2013-ban is több, fenntarthatóság jegyében szervezett hazai és 
nemzetközi fórumon vettek részt, illetve szervezetünk több alkalommal el adó delegálásával 
is aktívan közrem ködött e témakör rendezvényein. Így a Hatóság a Nemzeti Innovációs 
Hivatal felkérésére 2013. május 8-án Gy rben, 2013. május 30-án Szegeden vett részt 
szakmai m helybeszélgetésen az innovatív beszerzésekben rejl  lehet ségekr l. A Hatóság 
el adója 2013. június 11-én a Nemzeti Innovációs Hivatal által szervezett InnoTrends Hungary 
szakkonferencián számolt be a PCP és az innovatív közbeszerzések aktualitásairól. A Hatóság 
szervezésében 2013. október 10-11-én nemzetközi konferencia került megrendezésre, ahol az 
egyik kiemelt téma az „Innováció el segítése”volt.  
 
A Hatóság képvisel i részt vettek továbbá az Európai Bizottság szervezésében 2013. 
november 14-15. napján Krakkóban megrendezésre került PCP&PPI konferencián. A 
konferencia kifejezetten az innováció el mozdítását célzó közbeszerzések és a kereskedelmi 
hasznosítást megel z  beszerzések (pre-commercial procurements – PCP) témakörére 
koncentrált, különös figyelemmel a közép-európai térség fejleményeire és az innovatív 
termékek beszerzésére létrejött vásárlói csoportok tapasztalataira.  
A konferencia el adói közt szerepeltek az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari 
F igazgatóságának (DG ENTR), Hírközlési Hálózatok, Tartalmak és Technológiák 
F igazgatósága (DG CONNECT), illetve Kutatási F igazgatóságának (DG RTD) több munkatársa, 
valamint számos tagállam felel s minisztériumának, hivatalának képvisel i is.  
Az Európai Parlament Bels  Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke beszámolt az új 
közbeszerzési irányelvek várható újdonságairól, melyek az innováció el mozdítását hivatottak 
szolgálni. Kiemelte, hogy a PCP eljárások lefolytatására a jöv ben is nyílik majd lehet ség, 
ugyanakkor az ajánlatkér k élhetnek egy új, kifejezetten az innovatív áruk, szolgáltatások, 
építési beruházások beszerzésére megalkotott eljárásfajta, az innovációs partnerség 
lefolytatásának lehet ségével is, mely szintén megfelel en igazodik a kutatásfejlesztés 
fázisaihoz. Az e-közbeszerzés térhódítása szintén olyan eszköznek tekinthet , mely a 
közbeszerzések eredményességét fokozhatja a jöv ben. Az el adó kiemelte, hogy a 
jogszabályi háttér reformja komoly anyagi forráslehet ségekkel is kiegészül, annak 
érdekében, hogy az Európai Unió valóban megvalósíthassa az Európa 2020 stratégia 
célkit zéseit és elmozdulhasson egy innovatívabb gazdaság felé. 
 
A konferencia során szó esett az egyes tagállami innovatív közbeszerzési tapasztalatokról is. A 
DG CONNECT munkatársa el adásában felvázolta az elmúlt években az innovatív 
közbeszerzések el mozdítása érdekében uniós szinten végzett munkát. A Bizottság már 2007-
ben kiadott egy iránymutatást arról, hogy miként támogatható az innováció a közbeszerzési 
eszközökkel, és ezzel egyidej leg az uniós társfinanszírozási lehet ségek is biztosítottak voltak 
az innovatív megoldások térnyerése érdekében. 2008-ban már számos ország megfogalmazott 
politikai célkit zéseket is e körben, így például Portugália 1%-os, Olaszország 3%-os, Ausztria 
2,5%-os, Németország 10%-os, az északi tagállamok 2,5-5%-os célszámokat rögzítettek, azaz 
közbeszerzéseik legalább ekkora hányadát kívánták innovatív megoldások beszerzésére 
fordítani. Az Európai Bizottság jelezte, hogy számos ország esetében e célkit zések lényegében 
lefedték azt a mértéket, amennyire közbeszerzéseik már a korábbi években is innovatív 
eredményre vezettek. Problémát jelent azonban az innovatív közbeszerzések arányának 
felbecslése, erre vonatkozó pontos statisztikai adatokkal nem rendelkeznek a tagállamok. 
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